OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 –
odl. US), drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15 in 8/18)
je Občinski svet Občine Ajdovščina na 32. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel
ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Ajdovščina (v
nadaljevanju: občina) zaračuna pobudniku lokacijske preveritve, razen če je pobudnik
občina, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na
pobudo investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od
prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v
prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora ter način plačila stroškov lokacijske
preveritve.
2. člen
(višina stroškov)
(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 750 eur;
- za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2500 eur;
- za omogočanje začasne rabe prostora 1500 eur.
(2) Zavezanec za plačilo stroškov lokacijske preveritve je investitor oziroma pobudnik.
3. člen
(način plačila)
(1) Investitor oziroma pobudnik poda pobudo za izvedbo postopka lokacijske
preveritve in priloži elaborat lokacijske preveritve (v nadaljevanju: elaborat). Občina
preveri ustreznost pobude in skladnost elaborata z določili Zakona o urejanju prostora.
(2) Občina izda investitorju oziroma pobudniku sklep o plačilu stroškov lokacijske
preveritve.
(3) Plačilo stroškov lokacijske preveritve je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo
sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen
(objava in začetek veljavnosti)
(1) Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan
po objavi.

(2) Določba iz prve alinee prvega odstavka drugega člena se prične uporabljati z
uveljavitvijo občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina.
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